
NR   25, 2022

IS
SN

: 2
45

0-
94

77
NASZA ROZMOWA. Marcin Marszałek – trener Perkuna Orzyny str. 16

OSP Dźwierzuty i Targowo
otrzymały nowoczesny sprzęt ratowniczy str. 7

Nagrody Wójta wręczone str. 5 Dożynki wróciły po dwuletniej przerwie str. 8



nasza GMINA  DZWIERZUTY NR   25  2022 str. 2

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy i Goście!

Za nami kolejny kwartał. Trzy wakacyjne miesiące minęły bardzo szybko. Wiele się wy-
darzyło. Po dwuletniej przerwie spotkaliśmy się wreszcie na Dożynkach gminnych. Za 
nami również sympozjum naukowe poświęcone wielkim Mazurom o polskich sercach, 
koncert wiolonczelowy na pomoście w Orzynach, czy cykl niezwykłych koncertów or-
ganowych w kościele ewangelickim. Żyliśmy nie tylko kulturą. Przygotowywaliśmy się 
do kolejnych inwestycji. Jedna z nich właśnie ruszyła, to budowa garaży w OSP Dźwie-
rzuty. Jestem również dumna, że mamy tylu zdolnych młodych ludzi, którym miałam 
przyjemność pod koniec wakacji wręczyć nagrody. Mam nadzieję, że nadal będzie-
cie chlubą naszej gminy! A skoro jesteśmy przy nauce. Na początku września, do 250 
uczniów z terenu naszej gminy, pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR-ów, 
trafiły bardzo dobrej klasy laptopy, które mam nadzieję, pomogą im w osiąganiu jak 
najlepszych wyników w szkole. 
Doposażenie udało się również pozyskać z Funduszu Sprawiedliwości dla dwóch jedno-
stek OSP – Dźwierzuty i Targowo. Sprzęt ratujący życie trafił w dobre ręce. Dzięki niemu 
wszyscy możemy czuć się bardziej bezpiecznie.
O tym wszystkim, co działo się w ostatnich trzech miesiącach, przeczytacie Państwo na kolejnych stronach biuletynu.
Miłej lektury.

Marianna Bogusława Szydlik
Wójt Gminy Dźwierzuty 
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nasza GMINA  DZWIERZUTY

Gmina Dźwierzuty. Ponad 122. tysiące dofinansowania z LEADERa

Park Bab Pruskich powstanie w Targowie
13 umów o  wartości ponad 1,5 mln zł zawarto 12 sierpnia 2022 r. w  Szczytnie w  ramach 
inicjatywy LEADER, objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Środki te 
posłużą m.in. do budowy „Parku Bab Pruskich w Targowie”.
Umowy zostały zawarte z samorządami z obszaru 
działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Brama Mazurskiej Krainy”, które złożyły wnioski 
w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomer-
cyjnej infrastruktury rekreacyjnej.
Gminę Dźwierzuty reprezentowały: Wójt Gminy 
Marianna Bogusława Szydlik oraz Skarbnik Gminy 
Agata Urbańska.
Park Bab Pruskich w Targowie powstanie na dział-
ce gminnej, w  sąsiedztwie istniejącego placu 
zabaw dla dzieci. W  parku zostaną wyznaczone 
ścieżki spacerowe, wzdłuż których staną ławki (w 
tym fotowoltaiczna), kosze oraz stojak na rowery. 
W  roku działki zostanie postawiona drewniana 
wiata oraz znajdzie się także miejsce na ognisko 
i wspólne biesiadowanie mieszkańców. W punkcie 
centralnym parku stanie Baba Dźwierzucka, a  7 
pozostałych replik bab (które zostały odnalezione 
na terenie całego województwa warmińsko-ma-
zurskiego) zostanie rozstawionych na cokołach 
w  innych częściach terenu rekreacji. Całość uzu-
pełnią nasadzenia drzew liściastych i  krzewów. 
Miejsce doświetlą lampy solarne.

Gmina Dźwierzuty otrzymała na ten cel 122 803,00 
zł dofinansowania.

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

Fot. Archiwum UG
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Gmina Dźwierzuty. Sprzęt z Grantu PPGR trafiły do mieszkańców gminy

250 laptopów wesprze rozwój cyfrowy dzieci
W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Dźwierzutach, w obecności Wojewody Warmiń-
sko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, Warmińsko
-Mazurskiego Kuratora Oświaty  Krzysztofa Marka 
Nowackiego oraz Wójta Gminy Dźwierzuty Ma-
rianny Bogusławy Szydlik, 5 września został wrę-
czony sprzęt komputerowy pozyskany dzięki do-
finansowaniu z  Konkursu Grantowego – Cyfrowa 
Gmina „Wsparcie dzieci z  rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Kwota jaką Gmina Dźwierzuty pozyskała z  tym 
konkursie wyniosła 669750,00 zł.
W przeprowadzonym postępowaniu przetargo-
wym wyłoniono firmę, która za kwotę 626759,18 
zł dostarczyła 250 sztuk bardzo dobrej jakości 
komputerów LENOVO ThinkPad z  myszką i  opro-
gramowaniem.

- Ten sprzęt, to ogromne wsparcie w  cyfrowym 
rozwoju dzieci z rodzin popeegerowskich z terenu 
gminy – mówi wójt Marianna Bogusława Szydlik. 

- Pandemia pokazała nam wszystkim, że nie mo-
żemy już funkcjonować poza cyfrowymi udogod-
nieniami napędzanymi przez świat. Cieszymy się 
bardzo, że aż 250 bardzo dobrych laptopów zasili 
nasze rodziny w  codziennym funkcjonowaniu. 
Mam nadzieję, że dzięki temu sprzętowi dzieciom 
łatwiej będzie zdobywać niezbędną wiedzę, a tak-
że w wielu przypadkach rozwijać pasje.

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

Fot. Archiwum GOK

Konkurs Grantowy – Cyfrowa Gmina „Wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfro-
wym – Granty PPGR” jest realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy 
JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 
zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cy-
frowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporno-
ści na zagrożenia

Dzięki grantowi Cyfrowa Gmina samorząd kupił 250 laptopów, 
które przekazano dzieciom z rodzin popegeerowskich
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Pięć tysięcy na utrzymanie 
grobów i cmentarzy 
wojennych
GMINA DŹWIERZUTY. Wojewoda Warmińsko-Ma-
zurski, Artur Chojecki kolejny rok z  rzędu po-
wierzył, na wniosek gminy Dźwierzuty, zadanie 
z  zakresu administracji rządowej, polegające 
na utrzymaniu grobów i  cmentarzy wojennych. 
W podpisanym w kwietniu 2022 roku porozumie-
niu Wojewoda zobowiązał się do przekazania gmi-
nie Dźwierzuty dotacji na ten cel w kwocie 5000 zł.
Do końca sierpnia prace pielęgnacyjne zostały 
przeprowadzone w  obrębie pięciu mogił zloka-
lizowanych w  miejscowościach Dźwierzuty (2), 
Linowie (2) i  Popowej Woli (1). To tylko pierwszy 
etap prac. Do końca roku porządkowane będą ko-
lejne miejsca pamięci.
- Opiekujemy się zarówno mogiłami pojedynczy-
mi, jak i  zbiorowymi – podkreśla wójt Marianna 
Bogusława Szydlik. - W mogiłach spoczywają żoł-
nierze oraz cywilne ofiary wojen. Bieżąca troska 
o groby osób poległych w tkacie wojen, to wspa-
niała lekcja historii i  patriotyzmu. Pozwala ona 
jednocześnie ocalić te miejsca przed ruiną i zapo-
mnieniem.

BT

Podwójny jubileusz 
w parafii
TARGOWO. 15 sierpnia Parafia Rzymskokatolicka 
świętego Jana Chrzciciela w  Targowie obchodzi-
ła 40-lecie istnienia. Licznie zebranych parafian 
powitał ksiądz proboszcz Tomasz Kowalski, który 
również obchodził jubileusz 25-lecia święceń ka-
płańskich. Okolicznościową homilię wygłosił ks. 
kan. Krzysztof  Bumbul z  Olsztyna. Po mszy św. 
odbył się festyn, który przygotowali mieszkańcy 
wsi należących do parafii. W programie znalazł się 
m.in. pokaz ratownictawa młodzieżowej drużyny 
OSP, występ artystyczny zespołu śpiewaczego 
z GOK w Dźwierzutach JAŚWERKA, zawody rekre-
acyjne, sprawnościowe drużyn z  poszczególnych 
miejscowości oraz poczęstunek przygotowany 
przez panie z Targowa, Targowskiej Wólki, Rańska, 
Jeleniowa, Orzyn oraz Miętkich. Letnia uroczystość 
odbyła się w wyjątkowej oprawie święta w tradycji 
dawnej wsi zwanego Matki Boskiej Zielnej.

JA

Gmina Dźwierzuty.
Nagrody Wójta wręczone

Gala prymusów 
zakończyła wakacje
W gminie Dźwierzuty po raz szósty przyznano na-
grody wójta uczniom, którzy osiągnęli najwyższe 
średnie ocen na koniec roku. Tym razem finanso-
we nagrody powędrowały do 22 osób. Uroczyste 
wręczenie nagród odbyło się 29 sierpnia, w Gmin-
nym Ośrodku Kultury. Poza nagrodzonymi i  ich 
rodzicami, na uroczystości zjawili się również dy-
rektorzy wszystkich gminnych szkół.
- Bądźcie ambitni. Świat może od was nie wyma-
gać, ale wy sami wymagajcie od siebie – mówiła 
do zebranych wójt Szydlik. Gratulowała nagrodzo-
nym oraz ich rodzicom i nauczycielom oraz życzy-
ła dalszych sukcesów, nieustannego głodu wiedzy 
oraz realizacji najambitniejszych marzeń.
Nagrody wójta przyznawane są z  połączonych 
środków zabezpieczonych w  budżecie gminy (w 
tym roku, to 6500zł) oraz środków przekazanych 
przez osoby prywatne. W  tym roku udało się ze-
brać kwotę 1750zł. Darczyńcami byli Danuta Gu-
tysz, Anna Kotula, Arkadiusz Nosek, Jacek Kandy-
bowicz, Andrzej Kleniewski, Andrzej Lorkowski,
Wiesław Wyszyński, Paweł Wyszyński, Karolina 
Orzoł i Marianna Szydlik.

RD

Fot. Archiwum UG

Fot. Archiwum GOK

Dotychczas prace porządkowe 
przeprowadzono przy mogiłach 
w Dźwierzutach, Linowie i Popowej Woli
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Fot. Archiwum GOK

NAGRODZENI UCZNIOWIE
Lena Biruk
Milena Gołębiewska
Maja Gronowska
Amelia Gwiazda
Zuzanna Kleniewska
Bartosz Kostek
Michał Kostek
Marika Kozłowska

Julia Lewandowicz
Alicja Mróz
Karolina Okoniewska
Weronika Ostaszewska
Dominika Prościńska
Bartosz Stancel
Iga Stepnowska
Gabriela Szymańska

Julia Sztymelska
Patrycja Tataranian
Joanna Wasiluk
Patrycja Wiśniewska
Karolina Załucka-Dąbrowska
Lena Zawitowska
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Dźwierzuty. Październik z profilaktyką

Zdrowie kobiet bez tabu
W piątek, 28 października o godzinie 15.30 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach 
odbędzie się spotkanie mające na celu propagowanie zdrowia kobiet! Zabierz koleżanki 
i wspólnie przełammy tematy związane z naszym babskim zdrowiem.
Problemy dotyczące zdrowia kobiet - choroby 
piersi oraz schorzenia z  zakresu uroginekologii 
mogą dotknąć każdą kobietę niezależnie od wie-
ku, wykształcenia, statusu społecznego. O bólach 
pleców, czy głowy rozmawiamy otwarcie w towa-
rzystwie, ale czy na forum z  taką samą łatwością 
mówi się o kobiecych problemach, tj. nietrzyma-
nie moczu, obniżeniu narządów, zaburzeniach 
napięcia mięśni dna miednicy, bolesnym współ-
życiu, bolesnych miesiączkach, czy problemach 
z płodnością? Dla wielu ludzi to wciąż temat tabu.

Na spotkaniu porozmawiamy o ciąży, o porodzie, 
o  nietrzymaniu moczu. Poruszymy temat profi-
laktyki nowotworów narządów rodnych oraz raka 
piersi. Opowiemy z czym można i warto zgłosić się 
do fizjoterapeutki, jak wygląda pierwsza wizyta 
i  jak się do niej przygotować. Słyszałaś zapewne 
często wiele takich zdań jak:

 w ciąży trzeba jeść za dwoje
 w  ciąży to trzeba leżeć, odpoczywać, lepiej 

nie ćwiczyć
 po porodzie koniecznie trzeba siedzieć na 

krążku poporodowym
 pęknięcie lub nacięcie krocza podczas poro-

du to standard i nie da się tego uniknąć
 popuszczanie moczu po porodzie to norma
 z nietrzymaniem moczu nic nie da się zrobić
 współżycie może boleć
 bolesna miesiączka to taka natura kobiety.

W trakcie spotkania 
postaramy się obalić te mity!

Spotkanie ma charakter otwarty.

Zapraszamy.

Prelegentki:

mgr fizjoterapii 
Danuta Baranowska

– absolwentka fizjoterapii Uniwersytetu Medycz-
nego w Białymstoku, a także Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Warszawie. Ukończyła liczne kur-
sy z zakresu fizjoterapii oraz uroginekologii – m.in. 
kurs opieki okołoporodowej, kurs DRA – rozejścia 
mięśnia prostego brzucha, kurs pessaroterapii, 
trening funkcjonalny i  medyczny dla kobiet po 
porodzie naturalnym i cesarskim cięciu.

mgr fizjoterapii 
Paulina Lewandowska

– absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego 
w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie zdobyła 
w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. 
Zajmuje się fizjoterapią onkologiczną – drenażem 
limfatycznym, terapią blizn pooperacyjnych, za-
burzeniami powięziowymi po leczeniu radiotra-
peutycznym. Ukończyła kursy z zakresu onkologii, 
limfologii, terapii powięziowej, ultrasonografii na-
rządu ruchu.
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SOŁTYSKI 
WYRÓŻNIONE
POWIAT. Sołtyski, Bogumiła Tabaka z  Linowa i  Kata-
rzyna Szynkiewicz z  Łupowa zostały wyróżnione w  XV 
Plebiscycie na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego 
organizowanym przez redakcję „Kurka Mazurskiego” 
i Starostwo Powiatowe. Serdecznie gratulujemy sukcesu 
i  życzymy wytrwałości w  dalszej pracy na rzecz naszej 
lokalnej społeczności.

BT

„Polska od kuchni” z udziałem Miętkowianek
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich ”Polska od 
kuchni”, to ciekawe widowisko pełne zmagań ku-
linarnych i prezentacji polskiego, ludowego ręko-
dzieła w formie konkursu. Wydarzenie to ukazuje 
aktywizację lokalnej społeczności, promuje polską 
kuchnię i zdrową żywność oraz pielęgnuje polską 
kulturę i tradycję. Cieszymy się, że brałyśmy udział 
w  II etapie konkursu, który odbył się w Elblągu 4 
września. Brałyśmy udział w kategorii artystycznej 
– rękodzieło. Wystawiliśmy do konkursu suknię 
ślubną, piszę wystawiliśmy ponieważ do naszego 
koła należą również mężczyźni. Nasze stanowisko 
było oblegane przez odwiedzających wszyscy 
podziwiali nasze serwety, ozdoby choinkowe, ko-

szyczki wielkanocne oraz suknie, bluzki i  poncza 
robione szydełkiem. Jury również zachwyciło się 
naszą suknią i naszymi rękodziełami. Po ogłosze-
niu wyników dowiedzieliśmy się o  tym, że zosta-
liśmy wyróżnione a  chwile później ogłoszono, 
że dostaliśmy się do trzeciego etapu konkursu 
w  Warszawie, to nagroda publiczności dlatego 
chcieliśmy bardzo podziękować wszystkim którzy 
na nas głosowali, oraz wójt Mariannie Szydlik za 
udostępnienie transportu. Podsumowując była to 
świetna zabawa i  niezapomniane przeżycia, spo-
tkania z zaprzyjaźnionymi kołami.

Joanna Wróż

Gmina Dźwierzuty. Jednostki OSP doposażone

Dźwierzuty i Targowo otrzymały nowoczesny sprzęt ratowniczy
16 września w  remizie OSP w  Dźwierzutach mia-
ła miejsce niezwykła uroczystość. Na zaproszenie 
Wójta Gminy Dźwierzuty Marianny Bogusławy 
Szydlik odpowiedział podsekretarz Stanu w  Mi-
nisterstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski, 
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Piotr Opa-
czewski, Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz 
Ostrowski, Komendant Powiatowy PSP w  Szczyt-
nie st. bryg. Grzegorz Rybaczyk, Zastępca Dyrek-
tora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Olsztynie Wojciech Matuszak, Dyrektor Oddzia-
łu Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w  Olecku Robert Nowacki, Prezes 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Romuald 
Tański, Radny Sejmiku Województwa Warmińsko
-Mazurskiego Henryk Żuchowski, Prezes Gmin-
nego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
Krzysztof Więcek, Przewodniczący Rady Gminy 
Dźwierzuty Arkadiusz Nosek.
Okazją do spotkania było wręczenie nowoczesne-
go sprzętu ratowniczego dwóm jednostkom OSP 
– z Dźwierzut i Targowa, który Gmina Dźwierzuty 
zakupiła w ramach otrzymanego dofinansowania 
ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Spra-
wiedliwości.

- Cieszę się bardzo, że tak profesjonalny i  nowo-
czesny sprzęt ratunkowy trafił do ochotników 
w  naszej gminie – mówi wójt Marianna Bogusła-
wa Szydlik. - Wiem, że to niezbędne wyposaże-
nie usprawni ich pracę, bo kwalifikacji strażakom 
z OSP nie brakuje.

Ochotnicza Straż Pożarna w Targowie otrzymała:
Zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS w  skład, 
którego wchodzi: Agregat hydrauliczny P  630 SG 
Turbo, Nożyce hydrauliczne S 377, Rozpieracz ra-
mieniowy SP 333, Wąż przedłużający 10 m (2 szt.), 
Piła ręczna do cięcia szyb klejonych LX CUT, Wy-
bijak do szyb hartowanych, Nóż do cięcia pasów, 
Mata narzędziowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Dźwierzutach otrzy-
mała:
Zestaw Lukas HT-99+LCS-99 (do drzwi i pedałów) 
(1 zest.), Przecinarkę spalinową Stihl TS + tarcza 
diament (1 szt.), Zestaw podpór ratowniczych PT 
– 1200 w  pokrowcu (1 zest.), Zestaw poduszek 

pneumatycznych 8 bar, (1 zest.), Zestaw podkła-
dów i klinów do stabilizacji MS IIb (1 zest.), Zaporę 
drogową rozsuwaną 3m (2 szt.), Podnośnik Hi-Lift 
(121cm) (1 szt.), Zestaw kluczy Yoto Duży XXL, kpl. 
122 szt. (1 zest.)
Maskę Fenzy Opti Pro nadciśnieniową (2 szt.)

Fot. Archiwum UG

od lewej: Sołtys Łupowa, Katarzyna Szynkiewicz, 
wójt Marianna Bogusława Szydlik, sołtys Linowa, 
Bogumiła Tabaka

Fot. Archiwum Miętkowianek

Fot. Archiwum GOK

Zadanie pn. „Zakup wyposażenia i urządzeń ra-
townictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy 
poszkodowanym przez jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Targowie i  Dźwierzutach” 
zostało dofinansowane ze środków Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpe-
nitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości
Dotacja w kwocie : 100 000,00 zł
Wkład własny Gminy Dźwierzuty – 13 616,00 zł
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Dźwierzuty. Dożynki wróciły po dwuletniej przerwie

Piękne wieńce, smaczne jedzenie i wspaniała zabawa
Sportowe zmagania sołectw, konkurs na tradycyjny wieniec dożynkowy i stoisko. Poza tym 
dużo dobrej zabawy, uśmiechu i wspaniała pogoda, która wbrew wszelkim prognozom, nie 
pokrzyżowała planów organizatorom. Dożynki w  Dźwierzutach to także jubileusz zespołu 
Wrzosy i koncerty przeznaczone dla każdej grupy wiekowej odbiorców.

UKRAIŃSKIE AKCENTY
Dożynki rozpoczęła uroczysta celebra pod prze-
wodnictwem Aleksandra Jazłowieckiego, biskupa 
pomocniczego diecezji kijowsko-żytomierskiej 
na Ukrainie, wracającego do walczącej o wolność 
ojczyzny z pielgrzymki błagalnej do grobu święte-
go Jacka, na którą otrzymał specjalne pozwolenie 
władz ukraińskich. Bardzo osobiste i emocjonalne 
kazanie odróżniało się od głoszonych przy takich 
okazjach pełnych patosu homilii kościelnych hie-
rarchów. Biskup, już po mszy i poświęceniu ziarna 
na zasiew, miał jeszcze chwilę, by porozmawiać 
z  uczestnikami dożynek. To nie jedyny ukraiński 
akcent dźwierzuckiej imprezy. Przewodniczącą 
jury oceniającego wieniec i  stoiska była bowiem 
Iryna Sanina, ukraińska aktorka, przebywająca 
przez długi czas po wybuchu wojny na terenie 
gminy Dźwierzuty. Iryna, przy ogłaszaniu wyni-
ków, ze łzami w  oczach opowiadała o  tradycjach 

dożynkowych, oraz podejściu do chleba naszych 
wschodnich sąsiadów.
Po mszy władzę w  czasie dożynek przejęli staro-
stowie: Szymon Suchecki z Jabłonki i Danuta Woź-
niak z Nowych Kiejkut, którzy przynieśli wójt Ma-
riannie Szydlik chleb wypieczony z tegorocznego 
ziarna. Z tym pokrojonym chlebem cała trójka ru-
szyła do zgromadzonych na placu gości.

NAGRODY WÓJTA
Po ceremoniale dożynkowym wójt wręczyła na-
grody pięciu podmiotom działającym na terenie 
gminy. Szklane jabłka trafiły dosołectwa Dźwie-
rzuty za zaangażowanie w  organizację imprez 
o  charakterze ponadsołeckim; Koła Gospodyń 
Wiejskich Żurawinki z  Popowej Woli za wielolet-
nią działalność i promocję gminy; UKS Dźwierzuty 
za pracę z  dziećmi i  młodzieżą na niwie sportu; 
Strzeleckiego Klubu Sportowego Bielik za pro-
mocję gminy i  organizację imprez o  charakterze 

ponadregiomnalnym 

oraz ośrodka wypoczynkowego Szarpie Travel na 
Kulce za działalność gospodarczą prowadzona na 
terenie gminy. Po nagrodach scenę zajęły Wrzosy, 
które dały koncert z okazji 15-lecia istnienia zespo-
łu. Zdaniem wielu słuchaczy, zespół dał najlepszy 
w swojej historii występ.

DOŻYNKOWE RADOŚCI
W sportowych zmaganiach sołectw walczyły 
Dźwierzuty, Nowe Kiejkuty, Miętkie oraz Targowo. 
Konkurencje nawiązywały do codziennych prac 
w gospodarstwie rolnym, takich jak pojenie bydła, 
wyprowadzanie go na pastwisko, zbieranie jajek, 
czy szybkie posiłki, na które zawsze brakuje czasu. 
Tu, po dogrywce, zwyciężyły Nowe Kiejkuty, wy-
przedzając Miętkie i Dźwierzuty.
W czasie zawodów sportowych jury oceniające 
wieńce i stoiska podało swój werdykt. W katego-
rii stoiska zwyciężyło Targowo, zaś najpiękniejszy 
wieniec, który pojedzie reprezentować gminę na 
dożynkach wojewódzkich w  Olsztynku, uplotły 
panie z Linowa.
Po ogłoszeniu wyników, wręczeniu nagród scenę 
przejęli artyści – Ula Walendziewska-Babiel, Winyl-
Band, Densi i Faster. Wieczorna zabawa, to też dwa 
bardzo miłe akcenty. Pierwszym było dołącze-
nie do zabawy fetującej zwycięstwo 6:0 nad GKS 
Szczytno zawodników i  kibiców Perkuna Orzyny. 
Drugim był spontaniczny set didżejski w wykona-
niu mieszkańca Dźwierzut Tomka Chudzika, który 
porwał publiczność do tańca. Organizatorzy pod-
kreślają, że bardzo pozytywnie zaskoczyła ich ilość 
bawiącej się pod scena młodzieży, która zapewni-
ła wykonawcom wspaniałą atmosferę.

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Wyniki:
Sport
Nowe Kiejkuty
Miętkie
Dźwierzuty

Wieniec:
Linowo
Nowe Kiejkuty
Miętkie

Stoisko:
Targowo

(od lewej) Starostowie dożynek Danuta Woźniak z Nowych Kiejkut 
i Szymon Suchecki z Jabłonki w towarzystwie wójt Marianny Szydlik

Tytuł Supersołectwa w tym roku trafił do sołectwa 
Nowe Kiejkuty, które otrzymało nagrodę ze ZGWM

Wójt Marianna Szydlik wręczyła szklane jabłuszka osobom i instytucjom 
wyróżniającym się w działaniach na rzecz promocji gminy

Koncertowo jubileusz 15-lecia uświetnił swoim występem 
Zespół Śpiewaczy „Wrzosy” z GOK w Dźwierzutach

Set didżejski w wykonaniu mieszkańca Dźwierzut 
Tomka Chudzika, który porwał publiczność do tańca

Fot. Archiwum GOK
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Tłumy na koncercie 
wiolonczelowym
Tylko disco może zgromadzić tłumy? Na szczę-
ście okazuje się, że ta obiegowa opinia mija się 
z  prawdą. Przykładem niezwykłej frekwencji był 
wakacyjny, zorganizowany przez dźwierzucki GOK 
na plaży Orzynach, koncert „Wiolonczele na po-
moście”. Dziesięcioro muzyków olsztyńskiej grupy 
Cellofuny pod dyrekcją Pawła Panasiuka, koncert-
mistrza Filharmonii Warmińskiej, wystąpiło przed 
kilkusetosobową publicznością. - To był magiczny 
wieczór – mówi dyrektor GOK, Ewa Dolińska-Ba-
czewska. - Plaża w Orzynach jest naturalnym, pięk-
nie położonym amfiteatrem. Jak się okazało, ideal-
nym do tego typu wydarzeń. Nie spodziewaliśmy 
się tak dużego zainteresowania. Mam nadzieję, że 
tego typu koncerty wpiszą się w to miejsce.
Występ młodych muzyków zachwycił publicz-
ność, która owacjami na stojąco nie wypuszczała 
ich z pomostu długo po przewidzianym zakończe-
niu. Koncert odbył się w ramach cyklu Kultura za 
Kurtyną.

RD

Dźwierzuty. Naukowo o mazurskości w GOK

Jesteśmy Mazurami i chcemy poznawać naszą historię
21 lipca, w  Gminnym Ośrodku Kultury w  Dźwie-
rzutach odbyło się sympozjum naukowe „Dwu-
dziestowieczni wielcy Mazurzy o polskich sercach”. 
W  wydarzeniu wzięli udział naukowcy, przedsta-
wiciele instytucji kultury oraz samorządowcy. To 
kolejne z działań, które w gminie Dźwierzuty od-
bywa się w ramach roku mazurskiego.
- Cieszymy się, że patronat nad całością objęły Mu-
zeum Warmii i  Mazur oraz olsztyńska delegatura 
IPN – mówi Ewa Dolińska-Baczewska, dyrektor 
placówki. - W czasie sympozjum mieliśmy również 
przyjemność wręczyć nagrody laureatom ogól-
nopolskiego konkursu fotograficznego „Wiersze 
Michała Kajki zamknięte w kadrze” i wojewódzkie-
go konkursu poetyckiego „Z polskiego na nase”, 
w którym zwycięskie wiersze tłumaczymy na gwa-
rę mazurską, co jest jedną z nagród. Tłumaczenia 
wykonał Paweł Szutow, znany z  działań związa-
nych z wydaniem słownika gwary mazurskiej.
Laureaci konkursu fotograficznego pochodzą 
m.in. z  Łodzi, Szczecina, czy Kętrzyna. Jednym 
z laureatów jest również Antoni Michalak z gminy 
Jedwabno. - Tu naprawdę było o  co walczyć, bo 
główną nagrodą był aparat fotograficzny wart 2 
tys. złotych, który ufundowali z prywatnych środ-
ków wójt razem z  radnymi gminy – wyjaśnia dy-
rektor GOK. 
Nagrodzone w konkursie poetyckim panie pochodzi-
ły z Lidzbarka, Białej Piskiej, Działdowa i Dźwierzut.
Wśród prelegentów znaleźli się prof. Zbigniew 
Chojnowski, dr hab. Zbigniew Kudrzycki, regio-
nalista Witold Olbryś i  starszy kustosz Muzeum 
Warmii i Mazur Danuta Syrwid. Czas między pre-
lekcjami wypełniał śpiew pochodzącego z Kowali 
Oleckich zespołu śpiewaczego „Na przyboś”.
- Ideą roku mazurskiego jest aktywowanie różnych 
grup wiekowych i  różnych środowisk do refleksji 
nad historycznym uwarunkowaniem ziem, na 
których żyjemy. Miejsca, które codziennie widzi-
my, budynki, są przesiąknięte często trudnymi 
historiami. Wchodząca na Mazury Polska Ludowa 
starała się mazurskość rugować, marginalizować. 
To było wielką krzywdą dla tych ziem, ich historii, 
mieszkańców, kultury. Staramy się stwarzać prze-
strzeń, w  której ta mazurskość może powracać, 
wybrzmiewać, być pełnoprawną częścią naszej 
wspólnej, narodowej historii – dodaje dyrektor.

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Cellofuny na pomoście w Orzynach zachwyciły publiczność Fot. Archiwum GOK

KONKURS RĘKODZIELNICZY

Zapraszamy wszystkich ręko-
dzielników z  terenu powiatu 
szczycieńskiego do projekto-
wania i wykonania stroju dla 
naszej Baby Dźwierzuckiej 
w  konkursie Ôdżiénie dlá 
babi. Szczegółowy regula-
min znajdziecie Państwo na 
stronie internetowej www.
gminadzwierzuty.pl oraz na 
profilu FB Gminnego Ośrod-
ka Kultury w  Dźwierzutach. 
Fundatorem nagród finanso-
wych w  konkursie jest GOK 
Dźwierzuty.
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Dźwierzuty. Program profilaktyczny Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej dla dzieci i młodzieży

Bo emocje dzieci są dla nas ważne
Od października w Wiejskiej Świetlicy Osiedlowej 
odbywać się będą zajęcia z zakresu wczesnej pro-
filaktyki dla dzieci – rekomendowany program Ap-
teczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej.
Głównym celem programu jest rozwijanie u dzieci 
i  młodzieży umiejętności radzenia sobie ze stre-
sem i trudnościami, a także kształtowanie postaw 
optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie.

Bardzo ważne jest budowanie w  dzieciach po-
czucia własnej wartości i prawidłowej samooceny 
na podstawie świadomości własnych uczuć i  po-
trzeb. Zajęcia będą się opierać na bazie gier pro-
filaktycznych, zajęć plastycznych oraz różnorod-
nych ćwiczeń. Poprzez to nauczą się koncentracji 
i  uważnego, świadomego podejścia do otaczają-
cej rzeczywistości, do siebie i do innych, kształto-

wania umiejętności nawiązywania i utrzymywania 
bliskich relacji z  innymi, akceptacji, rozwijania 
kompetencji poznawczych i kreatywności.
Program realizowany jest przy współpracy 
z GKRPA w Dźwierzutach
Więcej informacji o  programie u  realizatora pro-
gramu: Beata Lipska tel. 508-307-221

BL

Półkolonie w świetlicy
Od kilku lat, aby wesprzeć rodziców pracujących, 
w  świetlicy organizowane są Półkolonie z  GOK. 
Tegoroczne półkolonie trwały 6 tygodni. Łącznie 
wzięło w  nich udział 45 dzieciaków. Były to trzy 
dwutygodniowe turnusy z  podziałem na grupy 
wiekowe.

Podczas zajęć dzieci brały udział w różnorodnych 
warsztatach, grach i  zabawach tj. warsztaty arty-
styczne, wokalne, plastyczne, gry terenowe i wiele 
innych.
Była to wspaniała okazja do wspólnego spędzenia 
czasu, podczas której odkrywaliśmy i rozwijaliśmy 

zainteresowania uczestników. Dzięki temu mo-
żemy przygotować jak najlepszą ofertę zajęć dla 
dzieci w roku szkolnym.

BL
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Dźwierzuty. Realizujemy Program Równać Szanse Duże Granty

Foto-festiwal Dźwierzuty trwa w najlepsze
Od ponad dwóch miesięcy młodzież z terenu Gminy Dźwierzuty realizuje projekt Foto-festiwal 
Dźwierzuty w ramach programu Równać Szanse Duże Granty. Projekt finansowany przez Polsko 
- Amerykańską Fundację Dzieci i Młodzieży. Kwota otrzymanego grantu wynosi 40 000 zł.
W ramach projektu młodzi mieszkańcy gminy, 
pod okiem fotografa Pawła Salamuchy uczą się 
fotografii, obróbki zdjęć, tworzenia folderów, 
a  przede wszystkim samodzielności w  działaniu. 
Właśnie trwają intensywne przygotowania do 
pierwszej wystawy, ale to nie koniec. Młodzi będą 
odbywać sesje fotograficzne również z  innymi 
lokalnymi fotografami, spotykać się z ludźmi, czy 
wyjeżdżać na spotkania z rówieśnikami, realizują-
cymi projekt Równać Szanse. Polecą samolotem 
do Krakowa do muzeum fotografii, parku rozrywki 
Energylandia i sesję fotograficzną.
Na zakończenie projektu młodzież zorganizuje 
imprezę I Dźwierzucki Foto-festiwal.
- Po drodze czeka ich jeszcze wiele innych działań, 
ale o tym młodzi będą informować na bieżąco na 
swoich stronach promocyjnych: Facebook, tik-tok, 
instagram o nazwie: Foto Dźwierzuty - mówi Be-
ata Lipska koordynator projektu.

Oto nasi uczestnicy Foto-festiwalu Dźwierzuty

Paweł Salamucha w trakcie zajęć z młodzieżą
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Dożynki Wiejskie w Rumach po raz 25 – 14 sierpnia 2022
Pandemiczne opóźnienie srebrnego jubileuszu oraz popołudniowa burza z  ulewą nie 
przeszkodziły w uroczystości dożynkowej organizowanej przez mieszkańców Rum już od 25 
lat. Jest to swoisty fenomen organizacyjny, który przechodzi z pokolenia w pokolenie i co roku 
przyciąga mieszkańców wsi, ich gości oraz turystów.
Niewielka wieś utrzymała tradycję święta plonów, 
być może dlatego, że są w  niej mieszkańcy, któ-
rzy chcą kultywować tę tradycję, ze względu na 
to że sami są rolnikami lub są związani rodzinnie 
z  uprawiającymi ziemię i  hodowlą zwierząt. Pod-
kreślił to w  homilii proboszcz Paweł Ostrowski, 
który w  swojej parafii Bartołty Wielkie ma tylko 
taką jedną wioskę, gdzie żyje i  pracuje najwięcej 
rolników. Tradycyjnie obchody święta rozpoczęła 
msza dziękczynna za dary ziemi, którą przy  pieśni 
„Plon, niesiemy plon” otworzył korowód dożyn-
kowy na czele ze starostami dożynek Tadeuszem 
i Lillą Szynkiewicz oraz najmłodszymi mieszkańca-
mi Rum. Oprawę muzyczną mszy zapewnił zespół 
Rumianki. Który w specjalnym programie poetyc-
ko-muzycznym podziękował rolnikom  uprawia-
jącym od kilkudziesięciu lat „rumowską” ziemię 
oraz organizatorom wiejskich dożynek (Ks. Leszek 
Kuriata, państwo Lemańscy, sołtysi, rady sołeckie 
oraz mieszkańcy). Wśród zaproszonych gości głos 
zabrała Sylwia Jaskulska – radna i członek Zarządu 
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
od lat stała bywalczyni rumowskich dożynek. Nie 
zabrakło radnych powiatowych dawnych i  obec-
nych wywodzących się z  Rum Krystyny Furtak 
i  Kamili Świderskiej, stale angażujących się w  or-
ganizację rolniczego święta. Kolejnym ważnym 
momentem uroczystości był jubileusz urodzinowy 
ks. Proboszcza, przygotowany przez Koła Różań-
cowe oraz mieszkańców z okolicznościowym tor-

tem, bukietem polnych kwiatów oraz śpiewanymi 
życzeniami.
Po ceremonialnej uroczystości do wspólnej za-
bawy i  biesiady zaprosiła zebranych sołtys wsi 
Joanna Kubicka, a  całość imprezowej części 
poprowadził komendant OSP Tomek Witczak. 
Atrakcji piknikowych nie brakowało: od prze-
pysznych domowych ciast, kartoflaków, bigosu 
i innych smakołyków po zjeżdżalnie dla dzieci, lo-
terię, licytację oraz konkursy dla dorosłych, m. in. 
o  Laur Cukiernika, Wiejskiego Alchemika, a  tak-
że facebookowy konkurs na Pocztówkę z  Rum, 
który uaktywnił fantazję jej twórców. Wszystkim 
uczestnikom dożynkowej biesiady bardzo podo-
bał się utytułowany nagrodami zespół „Węgojska 
Strużka” z  sąsiedniej Warmii. Dwie panie  z  ze-
społu zawodowo są lub były związane z  miej-
scową szkołą, co sprzyjało wzajemnej integracji 
i wspomnieniom. W Rumach nie może zabraknąć 
konkursów dla każdej grupy wiekowej, które 
cieszą wygranych wyjątkowymi nagrodami, np. 
gra terenowa Paintaball w Rumach. Dużo emocji 
wzbudziła Dożynkowiada przygotowana przez 
Adę Kubicką wzorowana na telewizyjnej Familia-
dzie, gdzie dwie rodzinne drużyny rywalizowały 
ze sobą z wiedzy o tradycji rumowskich dożynek. 
Dzieci odwiedziła Świnka Pepe z  Joa Hutosie, 
o  zmroku wiejski festyn rozświetlił taniec ognia 
Olsztyńskiego Teatru Ulicznego, a do tańca zgrze-
wał DJ Denis.

Organizatorzy starają się, aby każde dożynki nio-
sły za sobą ogrom niezapomnianych atrakcji, nie-
spodzianek i pozytywnych wrażeń, tak było i tym 
razem.

Danuta Kuchcińska

Jubileuszowo w Sąpłatach
Pamięć nie jest nam w codziennym życiu za bar-
dzo potrzebna. Każda chwila, każdy dzień wyma-
ga swojej pamięci. Oprócz naszych osobistych 
wspomnień jest też pamięć zbiorowa, potrzebna 
w szczególnych okolicznościach. Dzisiaj ta pamięć 
właśnie odżyła w  Sąpłatach. 25-lecie powstania 
Izby Regionalnej, 25-lecie powstania kaplicy oraz 
100 rocznica urodzin Maryny Okęckiej- Bromko-
wej, połączone z festynem sołeckim, który również 
odbywa się od wielu lat w  lipcowy wieczór – to 
atrakcje, które  16 lipca przygotowało Sołectwo 
Sąpłaty. Izba Regionalna jest kontynuacją Babskiej 
Izby, gdzie mieszkanki Sąpłat gromadziły stare 
sprzęty domowe, powstała z  inicjatywy dzienni-
karki i  literatki Maryny Okęckiej-Bromkowej. Od 
samego początku jej istnienia opiekunem wiej-
skiego muzeum jest Zofia Kubicka, przyjaciółka 
pisarki. W tym też czasie w zabytkowym budynku 
dawnej szkoły na parterze powstała kaplica, która 
przynależy do parafii w  Dźwierzutach. Sobotnia 
uroczystość pomimo niesprzyjającej aury była 
dobrą okazją do przybliżenia i  przypomnienia 
mieszkańcom i  turystom osoby Maryny Okęckiej
-Bromkowej. Spotkanie z historią rozpoczęła msza 
św. z  okolicznościowym kazaniem proboszcza 
księdza Jarosława Wiszowatego oraz słowno-mu-
zycznym montażem testów poetki w  wykonaniu 
zespołu Rumianki. Zebranych gości – władze gmi-
ny (sekretarz, przewodniczący rady), goście z Olsz-
tyna, dawni przyjaciele pisarki oraz wszystkich 
przybyłych powitała sołtys Sąpłat Anna Bronar-
czyk. Gminna Biblioteka Publiczna w  Dźwierzu-
tach oraz Dyskusyjny Klub Książki przygotowały 
stoisko z  książkami Maryny Okęckiej-Bromkowej 
dostępnymi w  bibliotece oraz kroniki z  wpisami 

i  zdjęciami ze spotkań autorskich w  bibliotece 
i w jej siedzibie Marysin w Sąpłatach. Rocznicowe 
obchody połączone były z wiejskim festynem. Na 
placu mieszkańcy sołectwa ustawili namioty ob-
fitujące w  domowe przysmaki, jak gorący żurek, 
bigos, pierogi, kartoflaki, ciasta, dania z grilla. Było 
nie tylko smakowicie, ale było też wiele atrakcji dla 
dzieci i konkursów dla dorosłych. Wieczorem tań-

czono pod wodzą DJ. Patronem medialnym było 
Radio Olsztyn, które też zrelacjonowało na swojej 
antenie wizytę w Sąpłatach oraz Tygodnik Szczyt-
no. Izba Regionalna oraz Sołectwo otrzymało też 
wsparcie od sponsorów. Słodkim podsumowa-
niem uroczystości był okolicznościowy tort.

Danuta Kuchcińska -GBP Dźwierzuty
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Narodowe Czytanie w Dźwierzutach
„Ballady i  romanse” Adama Mickiewicza pisane 
sercem, tak też były odbierane przez uczestników 
11 edycji Narodowego Czytania w Dźwierzutach, 
organizowanego przez Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną, która „czyta” klasykę literatury polskiej 
od 7 lat. Idylliczna pogoda, z porywami ciepłego 
wiatru nadała sprzyjający klimat romantycznemu 
spostrzeganiu świata, gdzie „czucie i  wiara”, de-
cyduje jak żyjemy i  odczuwamy świat w  szeroko 
rozumianej kulturze ludu. Prostota doznań przeło-
żona na literaturę najwyższej próby, zawsze obro-
ni się swoim przekazem, który czy chcemy, czy 
nie po prostu czujemy. W  Dźwierzutach poczuli 
to, ci którzy czytali słowa największego polskiego 
wieszcza Adama Mickiewicza. „Lilie”, „Świtezian-
ka”, „Romantyczność” 
i  inne utwory przypo-
mniały uczestnikom 
spotkania o  prostych 
prawdach „ miej ser-
ce i  patrzaj w  serce”. 
Wszystko inne może 
wygrać na chwilę, ser-
ce, nawet zabłąkane 
zawsze powróci… 
minna Biblioteka Pu-
bliczna w  Dźwierzu-
tach serdecznie dzię-
kuje uczestnikom 
Narodowego Czytania 
w  Dźwierzutach: Regi-
na Bazych – radna gmi-
ny, Danuta Skonieczna 
– kierownik GOPS, 

nauczycielom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w  Dźwierzutach: Agnieszka Malik, Zdzisław Ma-
nelski, Dyskusyjny Klub Książki: Maria Andrysiak, 
Kazimiera Klobuszeńska, Maria Kowalczyk, Maria 
Miłuńska, Barbara Rząp, Agnieszka Sokołowska, 
Bogusława Twardziak, mieszkańcy gminy: Krysty-
na Furtak, Joanna Kubicka, Bernarda Majek, Ewa 
Pietrzak-Roman, Wiesław Sokołowski, widzom 
Ada Kubicka ,Agnieszka Grunau z wnukiem Alek-
sandrem, pani Marud, i  Kamil Abramczyk oraz 
przechodniom dźwierzuckiego parku, oraz bar-
dzo muzycznie oprawiającemu romantyzm Janu-
szowi Ałaj z  Gminnego Ośrodka Kultury (współ-
praca muzyczno-techniczna).

DK

Seniorzy z Dźwierzut nie próżnują 
i podróżują …
Seniorzy i ich przyjaciele z Koła Emerytów i Renci-
stów z Dźwierzut, działający przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury wyruszyli w kolejną podróż, tym razem 
wybierając największe miasto województwa ku-
jawsko-pomorskiego i jego okolice. Zaplanowana 
dwa miesiące wcześniej wycieczka nie mogła prze-
widzieć tylko pogody, ale i tak w „okienkach desz-
czowych” były prześwity i  planowany program 

wyjazdu przebiegał bez zmian. Zanim podróżnicy 
dotarli do Bydgoszczy odwiedzili niedaleki zespół 
pałacowo-parkowy w  Ostromecku. Tam na zwie-
dzających czeka wiele atrakcji muzealnych, które 
można było dotknąć, usiąść na wiekowych so-
fach…i zagrać na fortepianie – w roli pianisty Ja-
nusz Ałaj – instruktor GOK i opiekun KEiR. Zespół 
Pałacowo-Parkowy, nad którym opiekę sprawuje 
Miejskie Centrum Kultury w  Bydgoszczy jest wy-

jątkowym miejscem do zwiedzania i zdobywania 
wiedzy o kulturze i ….muzyce – jedna z najwięk-
szych kolekcji fortepianów w  Polsce. Można tam 
też zostać na chwilę (hotel) i  korzystać z uroków 
tego miejsca, jak u siebie w domu. Do Bydgoszczy 
wjechaliśmy przez imponujący Most Fordoński, 
by rozpocząć 3 godzinny spacer z  przewodni-
kiem po urokliwych zakątkach miasta. Wędrówkę 

rozpoczęliśmy od okazałej 
Bazyliki, a  następnie podzi-
wialiśmy atrakcje Dzielnicy 
Muzycznej. Centralnym 
punktem dzielnicy jest park, 
pełen rzeźb przedstawiają-
cych wybitnych kompozy-
torów, kwietne alejki, mu-
zyczny plac zabaw, piękną 
rzeźbę „Łuczniczkę” - sym-
bol miasta. Park otoczony 
jest obiektami kulturalnymi, 
willami i kamienicami w sty-
lu secesji i  neoklasycyzmu. 
Ogromne wrażenie zrobiła 
na zwiedzających Fontanna 
Potop, przedstawiająca sce-
ny z biblijnego potopu. Nad 
rzeką Brdą zachwycaliśmy 

się zabytkowymi spichrzami i  najstarszym obiek-
tem sakralnym - katedrą z  obrazem Matki Bożej 
Pięknej Miłości. Podziwialiśmy też budynek Opery 
Nova, w której wieczorem delektowaliśmy się ope-
retką „Baron Cygański” Johanna Straussa. Muzycz-
na Bydgoszcz odkryła przed nami nieznane nam 
wcześniej ciekawe swoje oblicze.

Danuta Kuchcińska – GBP Dźwierzuty

Spotkanie autorskie 
z pasjonatką 
mazurskich historii
12 września w  Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Dźwierzutach z inicjatywy Dyskusyjnego Klubu 
Książki odbyło się spotkanie z autorką książek Mał-
gorzatą Manelską.
Spotkanie z zapachem, barwą, dotykiem i historią 
Mazur i  ich pasjonatką, było drugim spotkaniem 
z  autorką „Zapachu Mazur”, która dwa lata wcze-
śniej promowała właśnie tę książkę.  W ciągu tego 
czasu Małgorzata Manelska napisła 4 powieści 
również poświęcone tematyce dawnych i  obec-
nych mieszkańców naszej najbliższej okolicy. Ta 
właśnie lokalność i  utrwalone mazurskie historie 
dają siłę tym opwieściom, po które chętnie sięgają 
czytelnicy. Wydaje się, że temat jest już opowie-
dziany, ale ciągłe jego przypominanie pozwala 
żyć w pamięci ludziom, którzy nagle musieli stąd 
odejść lub umrzeć bez pożegnania. Wizyta szczy-
cieńskiej pisarki była emocjonującym i ciekawym 
doświadczeniem tworzenia i  zdobywania takich 
właśnie fascynujących, a  zarazem uniwersalnych 
losów ludzkich nie tak odległej historii.
Tradycją spotkań autorskich są autografy autorki 
wpisywanne imiennie dla nabywców jej książek.   

DK

Wakacyjnie w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w  Dźwierzutach 
w wakacje oferowała dzieciom 2 razy w tygodniu 
(wtorki i  czwartki) zajęcia ćwiczące wyobraźnię 
i kreatywność. Bazą do zajęć były dostępne w bi-
bliotece gry planszowe, kolorowanki, łamigłówki 
i oczywiście książki. Uczestnicy zajęć mogli aktyw-
nie umysłowo, a  przy okazji świetnie się bawiąc 
spędzić wakacyjny czas relaksując się wspólnie 
z kolegami i koleżankami. Nieco mniej dzieci i nie 
tak regularnie uczestniczyło w  zajęciach, ale na 
pewno zostaną one zapamiętane i  mogą być in-
spiracją do domowo-koleżeńskich zabaw.
8 sierpnia odbyła się kolejna po dwuletniej prze-
rwie Noc w  Bibliotece, w  której uczestniczyła 
grupka dziewcząt. Dopasowywanie homonimów, 
budowa wieży ze starych gazet, układanie z  liter 
na czas jak największej ilości wyrazów i ulubiona 
gra w miasta – państwa, sprawiły, że popołudnio-
wy czas przerodził się w wieczór. Wspólna zabawa 
dostarczyła wielu wrażeń i  pozytywnych emocji. 
Wakacje jeszce trwają i można je miło i pożytecz-
nie spędzić w dźwierzuckiej bibliotece.  

DK
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Molekularne wakacje
19 lipca GOK zorganizował dla dzieci wyjazd do 
Olsztyna na warsztaty z  kuchni molekularnej. To 
były jednorazowe warsztaty przeznaczone dla 
wszystkich pasjonatów nowoczesnego gotowa-
nia. Celem było otrzymanie czystych smaków, 
nietypowymi sposobami w bardzo zaskakujących 
zestawieniach. Warsztaty składały się z  ćwiczeń 
praktycznych pozwalających opanować techni-
kę przygotowania ciekawych dań, które oczarują 
gości. Zajęcia odbywały się w  restauracji „Hory-
zonty” w Olsztynie. Poprowadziła je sama szefowa 
kuchni Karolina Brejnak. Pierwszym zadaniem 
było przygotowanie kawioru z blue. To połączenie 
odpowiednich soków i uzyskanie cudownych ku-
leczek, które żelowatą konsystencją przypominały 
kawior. To na co naj-
bardziej czekaliśmy to 
oczywiście ciekły azot.
W międzyczasie robi-
liśmy pierś z  kurczaka 
techniką sous-vide, 
która polegała na 
długim gotowaniu 
w  workach próżnio-
wych nastawionych 
do temp.72 stopni 
Celsjusza. Po suto za-
stawionym obiedzie 
przyszła pora na lody 
molekularne z  ar-
buza,truskawek oraz 
tropikalnych. Dzięki 

ciekłemu azotowi lody uzyskaliśmy dosłownie 
w kilka chwil. Z warsztatów pojechaliśmy do parku 
linowego. Humory dzieciakom dopisywały mimo 
trudu przejścia przez każdą trasę i otarć, czy nie-
udanych prób. Dzieciaki nauczyły się przełamywa-
nia barier lęku wysokości. Pobyt w parku zapewnił 
dzieciom niezapomniane wrażenia, adrenalinę 
i  wysiłek fizyczny na świeżym powietrzu. Z  całe-
go serca dziękujmy pani Karolinie za możliwość 
uczestniczenia w najbardziej ekscytujących warsz-
tatach kulinarnych, ciekawych smaków i buchają-
cej pary z  ust oraz podzielenie się recepturami 
i stworzenie bardzo wesołej i przyjemnej atmosfe-
ry. Dziękujemy za nauczenie nas kulinarnej magii.

AW

Festyn Rodzinny w Miętkich
Mieszkańcy Sołectwa Miętkie 30 lipca bawili się na 
Festynie Rodzinnym, który odbywa się w tej miej-
scowości od wielu lat. Społeczność wsi świętowa-
ła razem z zaproszonymi gośćmi – wójt Marianną 
Szydlik i  radnym Wiesławem Wyszyńskim oraz 
przy śpiewie zespołów Jaśwerka z GOK, Szczęścia-
ry i Miętkowianki.
Dla dzieci animato-
rzy z  Taka Impreza 
przygotowali wiele 
atrakcji, które sprawiły 
radość najmłodszym. 
Wszystkim smakowa-
ły domowe potrawy 
przygotowane były 
przez panie z  KGW 
Miętkie, Radę Sołec-
ką na czele z  sołtys 
Ewą Boćkowską oraz 
mieszkańców Mięt-
kich. Tradycyjnie nie 
zabrakło licytacji tor-

tu, którym zajadali się wszyscy zebrani. Strażacy 
z  OSP Miętkie poprowadzili konkursy oraz pokaz 
strażacki. Całość imprezy z humorem poprowadził 
Janusz Ałaj – instruktor GOK Dźwierzuty, a resztę 
letniego wieczoru umilił muzycznie DJ Sławek.

JA

Dzielnicowy w GOK
Z okazji Święta Policji aspirant Grzegorz Licki od-
wiedził dzieci uczęszczające na zajęcia stałe do 
GOK Dźwierzuty. Była to doskonała okazja by po-
rozmawiać o  bezpieczeństwie w  czasie wakacji, 
zachowaniach na kąpieliskach, wobec nieznajo-
mych, czy agresywnych zwierząt. Uczestnicy spo-
tkania pamiętali również o złożeniu przedstawicie-
lowi Policji życzeń.

Wakacje JaśWerki
Także zespół JAŚ i  WERKA działający przy GOK 
w Dźwierzutach ma artystyczne lato. 14 lipca ze-
spół na zaproszenie kierownik, Doroty Studniak, 
wystąpił z  programem ludowym przed uczestni-
kami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szczytnie.
Występ zespołu uświetnił zakończenie roku tera-
peutycznego. Były nagrody, podziękowania, dy-
plomy oraz wspaniała wspólna zabawa.
To nie koniec wakacyjnych występów JAŚWERKI: 
wystąpiliśmy na festynie w  Miętkich, 5 sierpnia 
w Jerutkach, 16 sierpnia w Targowie, a 19 sierpnia 
na Kamionku w Szczytnie.

JA

Festiwal Kultur 
z Wrzosami
3 lipca Zespół Wrzosy z GOK w Dźwierzutach, za-
prezentował się na prestiżowym Festiwalu Kultur 
Warmii, Mazur i Powiśla w Gietrzwałdzie. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje wspaniała organizacja 
i  panująca atmosfera w  czasie konkursu, wysoki 
poziom prezentujących się zespołów, kompetent-
ne jury, no i oczywiście atrakcyjne nagrody.
Organizatorami konkursu są Warmińsko-Mazur-
ska Izba Rolnicza, Gmina Gietrzwałd, Stowarzysze-
nie „Piękny Most” oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
„Pokolenia”.

JA

Wakacje, wakacje tak szybko mijacie
Grupa dzieci uczęszczają-
cych na zajęcia wakacyjne 
do GOK nie próżnowała. 
Dzieciaki aktywnie spę-
dzały czas na plaży, wy-
cieczkach tematycznych 
czy zajęciach twórczych. 
Opiekunem grupy była in-
struktor Anna Weichhaus.

Fot. Archiwum GOK

Fot. Archiwum GOK

Fot. Archiwum GOK

Fot. Archiwum GOK

Fot. Archiwum GOK

Fot. Archiwum GOK



nasza GMINA  DZWIERZUTYNR   25  2022str. 15

ZAPROSZENIE
Jeżeli twoje życie stało się niemożliwe do zniesie-
nia z powodu nadmiernego picia alkoholu osoby 
dla ciebie bliskiej. Jeżeli często zadajesz sobie 
pytanie: Dlaczego on(a) pije i szukasz winy także 
w  sobie. PRZYJDŹ na spotkanie grupy rodzinnej 
Al-Anon „Zo ahaba(h)” w Dźwierzutach w GOK-u 
w każdy poniedziałek o godz. 17. Nie bój się! Nikt 
nie będzie Cię o  nic pytał. Przyjdź tylko i  bądź 
z  nami. Jeżeli będziesz chciał(a), nie musisz nic 
mówić. Główną zasadą naszych spotkań jest cał-
kowita dyskrecja. Zaufaj nam, Zaufaj sobie!

Strzelectwo. Bielik zorganizował kolejne zawody

Strzelcy z całej Polski walczyli o Puchar Wójta
27 sierpnia, na dźwierzuckiej strzelnicy odbyły 
się kolejne już zawody strzeleckie o  Puchar Wój-
ta Gminy Dźwierzuty. Zarówno pogoda, jak i  fre-
kwencja dopisały. Do zawodów, stanęło około 60 
zawodników z  całej Polski. Reprezentowali kluby 
strzeleckie z  Krakowa, Wrocławia, Olsztyna, Mrą-
gowa, Kwidzyna, Ostródy, Kętrzyna oraz gminy 
Dźwierzuty. Zawodnicy rywalizowali w  czterech 
konkurencjach: pistolet sportowy 20 strzałów, pi-
stolet centralnego zapłonu 20 strzałów, karabin 
sportowy 15 strzałów i  strzelba gładkolufowa 8 
strzałów na czas. Otwierając zawody wójt Marian-
na Szydlik przypomniała postać nagle zmarłego 

Wiesława Danowskiego, któ-
ry był nie tylko wieloletnim 
weterynarzem pracującym 
na terenie naszej gminy, ale 
również jednym z  założycieli 
Strzeleckiego Klubu Sporto-
wego Bielik Dźwierzuty. Za-
wody o  Puchar Wójta są jed-
nymi z cyklu organizowanych 
przez SKS Bielik.

(sks bielik)

Olsztyński Teatr im. Stefana Jaracza 
i Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach

ZAPRASZAJĄ
12 listopada 2022r., godzina 18.00

spektakl „Czas porzucenia”
Sala widowiskowa GOK Dźwierzuty

 

„Czas porzucenia” współtworzą: niezwykły 
duet aktorski - nagradzana Milena Gauer i Julia 
Gadzina, debiutująca aktorka, dyplomowana 
skrzypaczka; reżyserka Weronika Szczawińska 
i dramaturg Piotr Wawer jr, którzy wypracowali 
unikatowy język sceniczny, doceniany w  te-
atrach całej Polski i nagrodzony Paszportem Po-
lityki 2019; scenografka Marta Szypulska, jedna 
z  najoryginalniejszych projektantek i  krawco-
wych młodego pokolenia.
Spektakl zostanie zrealizowany przez Teatr im. 
Stefana Jaracza w  Olsztynie. Wydarzenie reali-
zowane w ramach projektu „Przestrzenie sztuki” 
organizowanego przez Instytut Teatralny im. 
Zbigniewa Raszewskiego, pod auspicjami Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego 
Teatr jest uczestnikiem.
 

Bilety w cenie 10zł
do nabycia w GOK Dźwierzuty

od 17 października 2022r.
 

Szczegółowe informacje na FB:
Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach

Wojt Gminy Dźwierzuty, Dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w  Dźwierzutach 
i  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w  Dźwierzutach zapraszają mieszkańców 
Gminy Dźwierzuty na uroczyste obchody 
Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada 2022
godzina 12.00

Sala widowiskowa GOK w Dźwierzutach

Program artystyczny zaprezentują
dzieci z ZSP w Dźwierzutach

ZAPRASZAMY
Szczegółowe informacje na FB:

Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach

Nakarm Zwierzaka 
Bezdomniaka
Zima przed nami. 
Zadbajmy o pełne 
brzuszki zwierzaków 
bezdomniaków 
z naszej okolicy. 
Zbieramy karmę, 
nie pieniądze.

ZAPRASZAMY
27 listopada 2022r.

Godzina. 12.00
sala widowiskowa GOK w Dźwierzutach

Czekają:
kiermasze, licytacje, występy artystyczne, tatu-
aże z henny, dobra atmosfera i niespodzianki

Szczegółowe informacje na FB:
Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach

Fot. Archiwum GOK

Wyniki poszczególnych konkurencjach
Pistolet sportowy 20 strzałów
1. Frączek Krzysztof - 193 pkt.
2. Kowalewski Rafał - 192 pkt.
3. Pitura Tomasz - 190 pkt.
4. Bis Paweł - 190 pkt.
5. Jóźwicki Marek - 186 pkt.
6. Baranowski Marek - 184 pkt.

Pistolet centralnego zapłonu  
20 strzałów
1. Małachowski Piotr - 189 pkt.
2. Kaczmarczyk Dariusz - 184 pkt.
3. Baranowski Marek - 183 pkt.
4. Brakus Brian - 180 pkt.
5. Machowicz Piotr - 176 pkt.
6. Bis Paweł - 173

Karabin sportowy 15 strzałów
1. Baranowski Marek - 15 trafień
2. Tercjak Paweł - 14 trafień
3. Kowalewski Rafał - 13 trafień
4. Szałkowski Wojciech - 13 trafień
5. Brakus Brian - 13 trafień
6. Kaczmarczyk Dariusz - 13 trafień

Strzelba gładkolufowa 8 strzałów  
(strzelanie na czas)
1. Kowalewski Rafał - 13,51 sekund
2. Baranowski Marek - 13,58 sekund
3. Kluziak Zbigniew - 15,19 sekund
4. Otolski Bartłomiej - 18,11 sekund
5. Dymerski Piotr - 19,36 sekund
6. Brakus Brian - 20,28 sekund
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Sport. Lokalna drużyna dominuje w B Klasie

Perkun Orzyny reaktywacja. 
Rozmowa z trenerem Marcinem Marszałkiem
– Bycie grającym trenerem nie jest łatwe, bo z boiska nie da się wszystkiego zauważyć tak, jak 
zza linii bocznej. Jednak mam swoją prawą rękę, Damiana Dąbrowskiego, także zawodnika, 
który konsultuje ze mną to, co dzieje się na boisku – mówi Marcin Marszałek. O tym, że lokalna 
piłka nożna, to coś co budzi niesamowite emocje, byciu grającym trenerem oraz sposobie na 
znakomite wyniki rozmawiamy po czwartym zwycięstwie drużyny z Orzyn.

Jak się stało, że Perkun gra? Kto się do tego 
przyczynił?
To całkowicie oddolna inicjatywa. W  2011 roku 
mieszkańcy Orzyn podjęli się założenia Perkuna. 
Udało im się rozegrać dwa sezony po czym dru-
żyna zakończyła działalność. Jednak zarazili oni 
Perkunem młodszych mieszkańców, a  jego duch 
w  nas pozostał. Po 10 sezonach od zakończenia 
działalności „pierwszego” Perkuna przyszedł czas 
na reaktywację. Główna w  tym zasługa Tomasza 
Marszałka, a także Arkadiusza Żebrowskiego, Arka-
diusza Liniewicza, Mateusza Samojluka, Damiana 
Dąbrowskiego, Szymona Zarzyckiego i  Tomasza 
Bojanowskiego. Przy pomocy pani sołtys Orzyn Ja-
dwigi Śledzińskiej oraz pani wójt Marianny Szydlik 
założyliśmy stowarzyszenie „Towarzystwo Sporto-
we Perkun Orzyny”, a następnie przystąpiliśmy do 
kompletowania dokumentacji, która pozwoliłaby 
nam na start w  rozgrywkach Warmińsko-Mazur-
skiego Związku Piłki Nożnej. Nie było łatwo, ale 
udało się     i  wystartowaliśmy zarówno w Woje-
wódzkim Pucharze Polski, jak i rozgrywkach ligo-
wych B Klasy.

Ile osób: piłkarzy, ale też zaplecza tworzy drużynę?
Aktualnie kadra liczy około 25 zawodników. Jed-
nak nie jest ona zamknięta. Każdy może przyjść 
na trening. Jesteśmy otwarci dla wszystkich chcą-
cych potrenować dla własnego zdrowia lub frajdy, 
a także tych którzy chcą dołączyć do drużyny. Na 
tę chwile regularnie trenuje około 22 zawodników. 
Jak na realia B Klasy frekwencja jest bardzo duża, 
z  czego jestem zadowolony. To pozwala na pro-
fesjonalne prowadzenie drużyny, zarówno na tre-
ningach, jak i na rozgrzewce przed meczem oraz 
na pomeczowym rozbieganiu, którego nigdy nie 
odpuszczamy! 
Zawodnicy angażują się także w  funkcjonowanie 
klubu. Dzielimy się obowiązkami organizacyjnymi. 
Wszyscy są zżyci z Perkunem, dzięki czemu tworzą 
świetną atmosferę. Nieoceniona jest także pomoc 
kibiców, mieszkańców Gminy Dźwierzuty, a także 
naszych sponsorów.

Jak wyglądają przygotowania do meczu?
Przygotowania zaczynają się już od wtorku. 
W  pierwszej kolejności analizujemy błędy jakie 
popełniliśmy w  ostatnim meczu i  szukamy roz-
wiązań, które pomogą nam je wyeliminować. 
Następnie rozmawiamy o przyszłym przeciwniku 
i  szukamy ich słabych punktów, nastawiamy się 
mentalnie, żeby nie wprowadzić niepotrzebnego 
rozluźnienia. Wtorkowy mikrocykl to dużo gierek, 
które mają za zadanie zgrać zespół 
i  poprawić jakość rozegrania piłki. 
Następną jednostkę treningową 
robimy w  czwartek, gdzie główny 
nacisk nakładamy na wykończenie 
sytuacji, konstruowanie ataku po-
zycyjnego oraz rozegrania stałych 
fragmentów gry. Po takim tygo-
dniowym przygotowaniu jesteśmy 
gotowi na mecz i  dajemy z  siebie 
wszystko!

Stroje, wyjazdy, a  nawet tak pro-
zaiczna rzecz, jak napoje na mecz. 
To wszystko spore koszty. Kto was 
wspiera finansowo?
Tak jak wspomniałem na początku – Perkun 
Orzyny to inicjatywa oddolna. Naszym głównym 
wsparciem, także finansowym, są nasi kibice, któ-
rym naprawdę wiele zawdzięczamy. Jest ich na-
prawdę wielu i są rozsiani po całej naszej gminie. 
Jednak warto wspomnieć o  naszych głównych 
sponsorach, którymi są lokalni przedsiębiorcy: 
Trend Odzież Męska Szczytno Mariusz Stancel, 
Sklep RolGos w Szczytnie Krzysztof Gos, Materia-
ły budowlane i wykończeniowe Arkadiusz Serafin 
oraz Usługi dekarskie Piotr Nadstawny.

Super, że są lokalni przedsiębiorcy wspierają-
cy sport i dzięki ich zaangażowaniu łatwiej się 
wam funkcjonuje. A jak to jest być kapitanem 
i grającym trenerem?
Jeśli chodzi o  rolę kapitana to jest nim Tomasz 
Marszałek. Ja zastępuję go podczas jego nie-
obecności lub kontuzji. Bycie grającym trenerem 

nie jest łatwe, bo z boiska nie da się 
wszystkiego zauważyć tak jak zza linii 
bocznej. Jednak mam swoją prawą 
rękę – Damiana Dąbrowskiego, także 
zawodnika, który konsultuje ze mną, 
to co dzieje się na boisku. Następ-
nie podejmujemy decyzje o zmianie 
ustawienia lub zawodników.

Macie bardzo mocne wsparcie kibi-
ców? Skąd ta „Perkunomania”?
Duch Perkuna jest w nas wszystkich. 
Przyśpiewki Perkuna w  Orzynach 
oraz tam, gdzie zawitaliśmy można 
było słychać przez ostatnie 10 lat.
Mieszkańcy Orzyn i  okolic stęsknili 
się za emocjami, które daje piłka noż-
na w lokalnym wydaniu. Wzmocnił to 
brak drużyny w Dźwierzutach. Otwo-
rzyło się dla nas okienko, które po-
stanowiliśmy wykorzystać. Perkuna 
tworzą chłopaki z Orzyn i okolic. Gra-

my dla kibiców, a oni są dla nas. Budujemy świet-
ną atmosferę, a  kibice utożsamiają się z  klubem, 
ponieważ znają wszystkich zawodników. Razem 
możemy robić wspaniałe rzeczy. Nie tylko gramy 
w  piłkę, ale robimy coś więcej. Teraz planujemy 
przeprowadzić zbiórkę karmy dla schroniska PSY-
tulisko w Dźwierzutach. To dopiero początek, ale 
takie działania są możliwe tylko dzięki współpracy 
zawodników oraz kibiców.

Kiedy się na was patrzy na boisku, trudno nie 
oprzeć się wrażeniu, że jesteście głodni gry, 
głodni zwycięstwa. Przez dotychczasowe me-
cze przeszliście, jak burza. Cztery zwycięstwa, 
w  tym trzy naprawdę wysokie. Przegraliście 
jedynie w  Pucharze Polski z  czwartoligową 
Granicą Kętrzyn, ale też po bardzo otwartym 
i momentami wyrównanym meczu. Skąd takie 
wyniki?
Wyniki biorą się z zaangażowania chłopaków. Na 
pierwszym treningu ustaliłem zasady, których 
wszyscy muszą przestrzegać, nie ma wyjątków. 
To buduje szacunek zawodników do trenera oraz 
pozwala im na właściwą ocenę ich zaangażowania 
w trening. Jesteśmy jak rodzina, szanujemy się na 
boisku jak i poza boiskiem oraz budujemy świet-
ną atmosferę, która oddziałuje także na kibiców 
i wszystkich zainteresowanych. Co zresztą widać.
Jesteśmy bardzo mocni zarówno w ofensywie jak 
i defensywie. Mamy przygotowane i opracowane 
ustawienia w  defensywie, które powodują prze-
ciwnikom bardzo dużo problemów. Dzięki temu 
mało kto może nas zaskoczyć.
Z kolei ofensywie mamy przetrenowane schema-
ty, które realizujemy w trakcie gry. Jeśli jeden z wa-
riantów okaże się nieskuteczny to szukamy innego 
rozwiązania, dopóki nie znajdziemy tego najbar-
dziej skutecznego. O  sile naszej drużyny stanowi 
także nasza ławka rezerwowych, posiadamy silną 
i szeroką kadrę więc gdy trzeba kogoś zmienić nie 
boimy się tego robić. Rywalizacja o miejsce w me-
czowej osiemnastce jest zawsze bardzo zacięta.

Dziękuję za rozmowę i  myślę, że w  imieniu 
wszystkich czytelników mogę życzyć samych 
sukcesów, wiosną awansu do A Klasy i zdrowia.
Dziękuję bardzo.

Rozmowa i zdjęcia – Radek Dąbrowski


